PARAGLIDINGOVÝ KLUB
X - air
Petzvalova 37, 010 15 Žilina, 0903 103 839
IČO: 37 97 46 53, DIČ: 20 22 05 10 20
___________________________________________________________________________________________________________

Ako poukázať 2% zaplatenej dane pre X - air
A). Ak si podávate daňové priznanie sami (jednotlivci, živnostníci, firmy – s.r.o., a.s. ….)
1.) Do príslušných riadkov daňového priznania uveďte:
- naše IČO: 37 97 46 53
- sumu 2 % z vašej dane
- našu právnu formu: Občianske združenie
- náš názov: Paraglidingový klub X-air
- naše sídlo: Petzvalová 37, Žilina 010 15
2.) Vyplnené daňové priznanie za rok 2019 doručte (poštou doporučene alebo osobne) DAŇOVÉMU ÚRADU
POD KTORÝ PATRÍTE, uhraďte daň, a to všetko NAJNESKOR do 31.03.2020
Príslušnosť k daňovému úradu sa určuje na základe trvalého pobytu občana, alebo sídla firmy.
Informáciu pod ktorý Daňový úrad patríte nájdete na http://www.danovyurad.sk

B.) Ak Vám ho podáva zamestnávateľ ( ste zamestnanci )
1.) Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
z príjmov fyzických osôb za rok 2019 a o vystavenie POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE – do 15.02.2020.
2.) Do tlačiva „VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY“ doplňte:
- vyplňte riadky 01 – 10
- riadok 11-nepovinný
- do riadku 12 napíšte sumu rovnajúcu sa výške dane za rok2019 (uvedená je v riadku 24 Potvrdenia
o zaplatení dane)
- do riadku 13 napíšte sumu 2% z tejto dane, minimálne však 3,32 € (údaje o výške dane za rok 2019 nájdete
v tlačive Potvrdenie o zaplatení dane, ktorú Vám dá zamestnávateľ)
3.) Obe tlačivá ( „POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE“ a „VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE
Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY“ ) doručte
DAŇOVÉMU ÚRADU POD KTORÝ PATRÍTE = PODĽA ADRESY TRVALÉHO POBYTU
(poštou doporučene, alebo osobne) a to
najneskôr do 30.04.2020.

Príslušnosť k daňovému úradu sa určuje na základe trvalého pobytu občana, alebo sídla firmy.
Informáciu pod ktorý Daňový úrad patríte nájdete na http://www.danovyurad.sk

!!! ĎAKUJEME !!!

